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                                                                       ПРОЕКТ! 

 

 

 

    Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни – от 30.06.2020 г. до 30.07.2020 г., чрез настоящото 

публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите 

страни да направят своите писмени предложения, мнения и/или становища по проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен на следния електронен адрес: 

kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър 

Стамболийски” № 43, ет. 1;                    

 

 

Вносител: Мария Белчева– Кмет на община Куклен 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ  

НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КУКЛЕН 

(изм. и допъл. на Наредба № 14 приета с Решение № 61, взето с протокол № 7 от 

07.03.2008 г., изм. с решение № 81, взето с протокол № 10 от 18.04.2008 г., изм. с реш. № 

92, взето с протокол № 11 от 10.05.2008 г., изм. с реш № 247, взето с протокол № 32 от 

30.01.2009 г.; изм. с реш. № 440, взето с протокол № 61 от 19.01.2010 г., изменена с реш. 

№ 609, взето с протокол № 86 от 29.12.2010г.; изм. с реш. № 613/28.01.2011 г.; изм. с 

решение № 38, взето с протокол № 5 от 23.12.2011 г.; изм. с реш. № 545, взето с протокол 

№ 50 от 28.03.2014 г.; изм. с реш. № 282, взето с протокол № 20 от 30.09.2016 г., изм. и 

допъл. с реш. № 91, взето с протокол № 12 от 24.04.2020 г.)   
 

§1. В чл.11 се създават нови ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 8: 

ал. 5. За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото 

на месеца, следващ месеца, през който са завършени. Данъкът се дължи и в случаите, 

когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в 

едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено 

разрешение за ползване. 

http://www.kuklen.org/


ал. 6. Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за 

устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

ал. 7. Органите, издаващи документите по ал. 6, предоставят служебно по един 

екземпляр от тях на данъчната служба на община Куклен в едноседмичен срок от 

издаването им. 

ал. 8. Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 

2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители от Дирекция „УТС, ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС И 

ГР” при община Куклен. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да 

оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването. 

§2. Чл. 17, ал. 4 се изменя и придобива следния вид: 

ал. 4. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, 

определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 

данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

§3. Чл. 40, ал. 4 се изменя и придобива следния вид: 

ал. 4. Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера 

на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се 

съобщава на лицето. 

§4. Чл. 40, ал. 5 се изменя и придобива следния вид: 

ал. 5. Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните 

от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, 

които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от 

датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай, че същата не 

е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно 

партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра 

на населението. 

§5. В приложение № 2 към чл. 56 „Видове патентни дейности и годишни размери 

на данъка“, т. 21 „Отдаване на видеокасети под наем-данъкът се определя в размер на 690 

лв. за град Куклен; 300 лв. за с. Руен, с. Яврово, с. Добралък, с. Гълъбово, с. Цар Калоян“ 

се отменя. 

           §6. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 8 със следния 

текст:  

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, е приета с Решение № ......., взето 

с Протокол № ......... от .........година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от влизане 

в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен, с изключение на чл. 5а, 

т. 8, който влиза в сила от 01.01.2022 г. 

 



 

Вносител:  (П) 

Мария Белчева 

Кмет на Община Куклен 

 

Съгласувал:                     (П) 

Мария  Ковачева  

Директор Дирекция:„Административно, правно, информационно обслужване, финансово 

счетоводна дейност и местни данъци и такси” 

 

 

Изготвили:   (П) 

Мария Генова 

старши юрисконсулт 

 

адв. Николай Чолаков   (П) 

 
 

 


